
На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди 

и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), 

члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник 

РС”, број 99/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 

44/14),  

 Влада доноси 

 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА  

У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2017. ГОДИНИ 

(„Службени гласник РС”, број 67 од 7. јула 2017. године) 

Члан 1. 

 У Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном 

развоју у 2017. години („Службени гласник РС”, бр. 8/17 и 53/17), у члану 8. 

став 2. тачка 1) подтачка (1) речи: „2.360.500.000 динара” замењују се речима: 

„2.760.500.000 динара”.  

 У подтачки (1) алинеја друга мења се и гласи:  

„- подршку за унапређење примарне пољопривредне производње 

у износу од 2.610.500.000 динара, од чега за подршку за инвестиције за набавку 

нових машина и опреме, као и квалитетних приплодних грла у износу од 

600.000.000 динара, за подршку за инвестиције за набавку нових трактора у 

износу од 1.510.500.000 динара, а за подршку инвестицијама за изградњу и 

опремање објеката у износу од 500.000.000 динара;”. 

У подтачки (3) речи: „450.000.000 динара” замењују се речима: 

„50.000.000 динара”. 

У тачки 3) подтачка (3) мења се и гласи: 

„(3) спровођење активности у циљу подизања конкурентности у 

смислу додавања вредности кроз прераду, као и на увођење и сертификацију 

система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком 

географског порекла на газдинствима у износу од 50.000.000 динара, од чега за: 

- увођење и сертификацију система квалитета хране, органских 

производа и производа са ознаком географског порекла у износу од 10.000.000 

динара; 

- диверсификацију економских активности кроз подршку 

инвестицијама у прераду и маркетинг на газдинству у износу од 40.000.000 

динара;”. 
 

Члан 2.  

 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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